Som un centre públic de persones
adultes, creat el 1991, amb l'objectiu
d'oferir els ensenyaments més
adequats a les persones que volen
millorar la seva formació i les seves
expectatives professionals.
Centre de Formació de Persones Adultes Manuel Sacristán
Un aspecte important de la nostra
tasca és la informació i l'orientació
acadèmica i professional, tant a
l'alumnat del centre com a persones externes.

Centre de Formació
de Persones Adultes

Via Laietana, 16-18, 8a planta - 08003 Barcelona - Tel.: 934 812 767
cfa-manuel-sacristan@xtec.cat - www.xtec.cat/cfa-manuel-sacristan
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Manuel Sacristán

Al nostre centre cada estudiant té el suport d'un tutor que, des
del principi, l'acompanya, l'aconsella i l'orienta sobre tots els
aspectes de la seva formació.
Els valors que caracteritzen el nostre centre són:
• La identificació amb la societat catalana
• La responsabilitat i constància en el treball de tota la
comunitat educativa
• La receptivitat, la capacitat crítica i l'actitud oberta al canvi
• L'assumpció dels drets humans
• La integració de l'aprenentatge continuat al llarg de la vida
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Volem ser un centre de referència en l'ensenyament de persones
adultes que faciliti la inserció social i laboral del nostre alumnat.
Amb aquest objectiu, ens hem incorporat a la xarxa de centres
del Projecte de Qualitat i Millora Contínua.
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Equipaments

Serveis complementaris

• Aules de formació
Les aules són espaioses, ben il·luminades i climatitzades, i estan
equipades amb les tecnologies adequades.

Punt d'Informació i Orientació
Som un centre habilitat pel Consorci d'Educació de Barcelona
i l'Institut Català de les Qualificacions Professionals per informar i orientar a tothom qui ho vulgui sobre estudis i sortides
professionals.

• Aules d'autoformació i d'estudi
Oferim espais per treballar individualment amb materials de
consulta, informàtics i professorat de suport, i espais per treballar
en petits grups.
• Aules d'informàtica
Tenim una aula d'informàtica permanent amb capacitat per a
20 persones i una d'auxiliar amb 16 places més.

Oferta formativa
Formació bàsica
Graduat en educació secundària obligatòria (GESO)
Curs específic d'accés als cicles de grau mitjà (CAM)

Preparació per a proves d'accés
Formació per a les proves d'accés a cicles formatius de grau
superior (PPACFGS). Àmplia oferta de matèries específiques.

Llengües
Català
Castellà
Anglès

Nivells 1, 2 i 3
Nivells 1, 2 i 3
Nivells 1, 2 i 3

Informàtica
Tots els nivells de competències en tecnologies de la informació i
la comunicació (COMPETIC inicial 1, 2 i 3)

Per conèixer els horaris dels diferents ensenyaments, consulteu el nostre web:
www.xtec.cat/cfa-manuel-sacristan

• Laboratori
Hi ha un laboratori per a grups reduïts, amb l'equipament adequat
per fer les pràctiques de l'àrea de ciències.

Acredita't
Orientem i assessorem, amb cita prèvia, sobre el servei que
ofereix l'Acredita't en els processos de reconeixement de les
competències professionals.
Centre col·laborador ACTIC
Al nostre centre es poden fer les proves per obtenir els
certificats ACTIC.
Punt de suport de l'IOC
Som un centre col·laborador de l'IOC, que tutoritza i assessora
l'alumnat que cursa el GESO a distància.
Proves lliures
Al nostre centre es fan les proves lliures per a l'obtenció del
GESO.
Associació d'alumnes i exalumnes
• Col·labora i complementa les activitats culturals del centre.
• Participa activament en les reunions de delegats i delegades
oferint el seu suport i la seva experiència.
• Col·labora activament amb el Consell Escolar.

...

Altres activitats

• Activitats culturals: concerts, teatre, etc.
• Parelles lingüístiques
• Excursions i sortides

